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STAKINGSTACTIEK
Als er ergens gestaakt wordt, lijdt de
werkgever schade. Dat is onvermijdelijk. De bedoeling is immers juist om
door die schade den werkgever tot toegeven te dwingen. Daarom wordt een
staking, die geen schade voor den patroon oplevert (zoals vroeger bijv. stakingen bij de werkverschaffing) in de
regel ook verloren.
Waarin bestaat de schade, die een
staking den ondernemer berokkent? De
productie wordt stopgezet, de mogelijkheid om winst te maken verdwijnt dus.
Met andere woorden : door de staking
derft de werkgever de winst, die hij had
kunnen maken, als er wel gewerkt was.
Soms is de schade veel groter voor den
werkgever. Het kan gebeuren, dat door
de staking grondstoffen verloren gaan,
machine-installaties beschadigd of zelfs
helemaal onbruikbaar worden. Het kan
ook gebeuren, dat reeds gefabriceerde
producten bederven of onverkoopbaar
worden. Dan lijdt dus de werkgever door
de staking van zijn arbeiders een
schade, die veel groter is dan alleen maar
de winst, die hij derft.
Voor de gemeenschap, dat wil zeggen
voor oris allen gezamenlijk, is het verlies
altijd groter dan voor den werkgever
individueel. Tijdens een staking wordt
er niet geproduceerd. De productiemiddelen van de onderneming en de arbeidskracht der stakers liggen ongebruikt,
brengen niets voort. Dat is een verlies
voor de gemeenschap, want door de
staking wordt de totale hoeveelheid
goederen, die wij met z'n allen verbruiken kunnen, geringer !
Nu is dat in normale tijden meestal
zo erg nJet. Als er dan aan één of aan
een aantal fabrieken gestaakt, dat wil
zeggen, niet geproduceerd, wordt, merken de verbruikers daar" in de regel
weinig van. Andere fabrieken blijven
doordraaien, e^ zijn vrijwel steeds grote
voorraden, waaruit geput kan worden
en als het niet om bederfelijke levensmiddelen gaat, dan is er ook in de gezinnen der verbruikers meestal wel zoveel reserve, dat men het een poosje kan
uitzingen. In het uiterste geval doet men
het een tijdlang zonder het artikel, dat in
de stakende bedrijven geproduceerd
wordt en als de staking voorbij is, wordt
de achterstand in productie en verbruik
spoedig weer ingehaald,

Zo gaat het in normale tijden. Maar
wij leven thans in een z e e r a b n o r m a l e tijd. Onze landbouw lijdt onder
gebrek aan meststoffen, werktuigen en
materialen, onze veestapel is gedund,
onze industrie is leeggestolen en ontwricht, onze havens zijn gedeeltelijk
verwoest, onze spoorwegen geruïneerd,
onze vloot grotendeels gestolen. Grondstoffen waren er niet meer en moeten
tegen hoge prijzen uit het buitenland
worden aangevoerd. Voorraden zijn er
niet, onze gezinnen - - vooral onze arbeidersgezinnen — zijn verarmd en hebben hoegenaamd geen reserves meer. Er
is groot gebrek aan kleding, schoenen,
huisraad bij vrijwel iedereen.
Onder deze omstandigheden moet de
schade, die een staking aan de gemeenschap berokkent, veel eri veel ernstiger
genomen worden dan vroeger. Zij telt
veel zwaarder, omdat er aan alles zo'n
schreeuwend gebrek is.
Dit legt op de arbeiders en op de vakbeweging een zware verantwoordelijkheid. Staking was altijd een wapen, dat
met voorzichtigheid gehanteerd diende
te worden. Een staking betekent niet
alleen schade voor de gemeenschap,
maar vraagt ook grote offers van de
arbeiders en hun gezinnen. In deze tijd
echter moeten wij ons wel twee maal bedenken, voordat wij een staking beginnen. Want elke staking betekent nu,
dat de wederopbouw van ons land wordt
vertraagd, dat het langer duurt, voordat
in het ergste gebrek kan worden voorzien. En dat, terwijl de arbeidersgezinnen zitten te springen om allerlei gebruiksgoederen, omdat hun linnenkasten
leeg zijn, hun huisraad versleten is. Ook
de voedselpositie van ons volk kan stakingen maar slecht verdragen. Wij leven
van de hand in de tand en slechts door
grote (en dure) invoeren uit het buitenland kan ons volk thans op dragelijke
wijze gevoed worden.
De wijze, waarop ons N.V.V. optreedt
in de vakactie, wordt door de thans heersende omstandigheden bepaald. Als het
beslist niet anders kan, zullen wij de
strijd niet schuwen. Maar dan moeten
wij voor ons zelf de eerlijke overtuiging hebben, dat wij het uiterste
hebben beproefd om door overleg tot
een oplossing te geraken en een conflict
te vermijden. En dan moeten ook de

eisen, waarvoor gestaakt wordt, redelijk
en verantwoord zijn.
Nog altijd zijn er groepen arbeiders,
die blijkbaar onvoldoende beseffen, in
welke situatie wij thans leven en welke
verantwoordelijkheid ons dat oplegt. Dat
bleek kort geleden nog eens weer aan de
Fries-Groningse Suikerfabriek te Groningen. In de campagnetijd werken daar
een aantal honderden losse arbeiders,
die de rest van het jaar in het bouwbedrijf, bij de landbouw, in het transportwezen of als kleine zelfstandigen hun
brood verdienen. Er moet in die paar
maanden aan de suikerfabriek hard gewerkt worden en de lonen waren er dan
ook altijd aan de hoge kant, vergeleken
met andere bedrijven. Voor de oorlog
waren de uurlonen vrij laag, doch op
die uurlonen werd een premietoeslag gegeven ; thans werken de campagnearbeiders op vaste uurlonen, die variëren
van 67 tot 91 cent per uur. De loonregeling was in- overleg met de fabrieksarbeidersbonden tot stand gekomen.
Op die uurlonen van 67 tot 91 cent
eisten de campagne-arbeiders nu een
verhoging van 35 pet. Voorts verbetering
van de huisvesting en erkenning van de
E.V.C. Na overleg met den Rijksbemiddelaar wees de directie de looneis af.
Daarop liepen de arbeiders onmiddellijk
de fabriek uit en de bedrijfsleiding stond
voor de noodzaak om 70.000 kg suikersap in het kanaal te laten wegvloeien.
Als dit sap namelijk hard wordt, zijn de
fabrieksinstallaties vernield. Het stopzetten van de productie van een zo belangrijk volksvoedsel als suiker dooreen
staking was onder deze omstandigheden
o.i. niet geoorloofd. De lonen' die
aan de campagne-arbeiders betaald worden, 67 tot 91 et (de meeste arbeiders
verdienen 81 et. of meer) per uur, bij
een werkweek van in de regel 56 uur,
kan men toch geen hongerlonen noemen. Natuurlijk weten wij wel, dat men
tegenwoordig ook Van een loon van
ƒ45.00 per week nog niet kan kopen, wat
men eigenlijk graag zou willen en ook
wel nodig heeft. Maar de grote massa
der Nederlandse arbeiders verdient aanzienlijk minder dan de campagnearbeiders aan de suikerfabriek. Het was
onverantwoordelijk, wat deze campagnearbeiders gedaan hebben. Zij weten, dat
een suikerfabriek in campagne-tija
uiterst kwetsbaar is, zij weten ook, dat
de suikerbieten vrij snel rotten als zij
blijven liggen. Zij hebben gepoogd, hier(Vervolg op pag. 2 onderaan).

Ik heb, toen ik, zo overdacht, hetgeen ik
op deze avond, bij ontstentenis van Kupers,
sprekende namens het N.V.V. zeggen zou,
bij mijzelf gedacht: het is merkwaardig,
nu maak ik sedert 1913 deel uit van wat
wat wij plegen te noemen de leiding van
de vakbeweging en als ik over Henri Polak
moet spreken, dan kan ik niet getuigen
van veel persoonlijke herinneringen, persoonlijk contact met hem, an'ders dan ik
hem op congressen van de SD.A.P. ontmoette, of een enkele keer in de trein of
In de Plantage Pranselaan, als ik hem eens
opzocht.
Dat wil zeggen, dat Henri Polak, de beweging, die hij — en hij niet in de laatste
plaats — het aanzijn schonk, nadat hij aan
de totstandkoming van het N.V.V. het
zijne had gedaan, dat zo goed gedaan had,
dat hij haar met een gerust hart, zonder
verdere directe inmenging, haar eigen koer$
kon laten varen.
Het was Henri Polak, die met Jan van
Zutphen in Februari van 't jaar 1905 in een
circulaire, gericht tot een aantal organisaties, waaronder de Timmerliedenbond,
waarvan ik in April van dat jaar lid zou
worden, de uitnodiging richtte, niet langer
het Nationaal Arbeids-Secretariaat, „dat
ook over de grenzen werd aangezien als
het verzamelpunt der Nederlandse arbeiders", zijn vernietigingswerk in ons land
straffeloos te laten voortzetten, doch in georganiseerde samenwerking daartegen stelling te nemen.
Het was Henri Polak die leiding gaf aan
de conferentie van afgevaardigden van de
verschillende vakbonden, die naar aanleiding van deze oproep op 26 Februari van
het jaar 1905 in het gebouw van de A.N.D.B.
bijeenkwamen; een conferentie, waarin
besloten werd tot het stichten van het
Nederlands Verbond van Vakverenigingen.
Het was Henri Polak, die van deze organisatie de eerste voorzitter zou zijn.
Hij was het, die steeds en steeds weer

tegen de in die tijd veel verkondigde theorieën gestreden heeft. Hij was het, die zich
gekeerd heeft tegen de staak-maar-raaktactiek. die de voosheid van het „toont je
solidair" had aangetast, die de theorie, „dat
je met het dubbeltje van den arbeider toch
niets kon uitrichten tegen de rijksdaalder
van den kapitalist", heeft bestreden.
Hij was het ook. die daartegenin steeds
en steeds weer had geleraard, dat de arbeiders, wilden zij verbetering voor zichzelve en
hun klasse bevechten, dit niet beter konden doen dan door zich te organiseren in
vakbonden, die hoge contributies voorschreven, weerstandskassen vormden, gesalarieerde bestuurders aanstelden, die tijd en
gelegenheid zouden toijgen het werk vóór
en in de vakbeweging te doen en goed te
doen.
Ik weet, dat er hier in de zaal vrienden
aanwezig'zijn, die dit ,alles persoonlijk en

van zeer nabij hebben medegemaakt. En
zij, als geen ander, weten, wat die daad
in die dagen betekende.
De anarchisten uit die dagen liepen te
hoop en ai de haat, die hen, vooral sedert
de spoorwegstaking van 1903, in hevige
mate bezielde, kwam in golven van woede
tot uiting, niet in het laatst tegen Polak,
„Het doel van deze politieke duikelaars,"
aldus schreef het bestuur van het N.A.S.
in die dagen, „is, alle vakbonden te maken
tot het troetelkind van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, ja. zij moeten
vertroeteld worden, terwille van het belang
van dominé's en advocaten, welke niets
gemeen hebben met de arbeiders."
Polak en de zijnen hebben zich — en
daar kunnen wij, die na hem kwamen,
hem niet dankbaar genoeg voor zijn —
niets van al dit gedaas aangetrokken. Zij
zijn kalm en doelbewust hun zelf gebaande
weg gegaan En dank zij dit feit. kon op
l Januari van het jaar 1906 aan het N.V.V.
het aanzijn worden geschonken.
Wie er lust in heeft, kan in de boeken
van Ouüegeest over „De geschiedenis der
zelfstandige vakbeweging in Nederland" naslaan hoelang Polak voorzitter van het
N.V.V. is gebleven. Het was niet zo heel
lang, want de mannen, die naast hem
stonden en met hem samenwerkten. Oudegeest, Jan van den Tempel. Verdorst,
Bruens en anderen, zij waren van hetzelfde
hout gesneden als Polak en zo kon hij,
geheel naar zijn aard, zich terugtrekken,
daar waar hij niet meer direct nodig was,
om zich te wijden aan andere zaken, die
zijn liefde hadden of zijn aandacht opeisten. En zo is het ook gekomen, dat, voorzover ik mij herinneren kan. Polak nooit,
of zo goed als nooit, op één van de vele
hoofdbesturenvergaderingen van het N.V.V.
aanwezig was. En toch was hij er wél. want
geen vergadering, waar gewichtige besluiten
moesten worden genomen, rakende de principes, waarop de moderne vakbeweging
stond gegrondvest, vond m.aats. of wij
wisten hoe Polak erover dacht. Want hij
was de man niet, die zijn mening onder
stoelen of banken stak of zweeg, daar waar
hij meende, dat spreken plicht was
Zo herinner ik mij nog de hoofdbesturenvergadering, waar gediscussieerd zou worden over de aan de orde komende Ziektewet eri waar het vraagstuk van de uitvoering der Ziektewet door Bedrijfsverenigingen of Raden van Arbeid aan de orde zou
komen. Alhoewel ook toen niet aanwezig,
wisten wij. hoe sterk Polak zich kantte
tegen het zelf doen op dit gebied en zich

van misbruik te maken om een loonsverhoging af te dwingen, die niet redelijk" wsas. En redelijke grieven of eisen
hadden zij aan den Rijksbemiddelaar
kunnen voorleggen.
Gelijk overal, waar in troebel water te
vissen is, was ook hier de Eenheidsvakbeweging op het appèl. Zij stelde zich
natuurlijk achter de stakers, verdedigde
hun optreden en hun eisen en hief na
een paar dagen de staking zonder enig
resultaat weer op. Omdat, naar het
heette, de bemiddeling van den Rijksbemiddelaar niet kon worden ingeroepen, zo lang er gestaakt werd. Alsol
men dat ook niet wist, voordat de staking begon!
Deze volstrekt nutteloze en onverantwoorde staking heeft in de stad Gronin-

gen en daarbuiten heel wat deining veroorzaakt. Dat is begrijpelijk. Helaas zijn
er nog altijd lieden in Nederland, die
zich in zulk soort van deining verkneukelen. Zrj~ vinden „die arbeiders" tegenwoordig veel te opstandig en te zelfbewust en zouden wel graag een gelegenheid hebben om de arbeiders eens mores
te leren. Zulke lieden zien in domme,
onberaden stakingen, waartegen de publieke opinie zich keert, hun kans.
Verstandige arbeiders geven aan de
reactie die kans niet. Verstandige arbeiders beseffen, dat onverantwoordelijke daden zich thans onmiddellijk
wreken. En een vakbeweging, die zich
laat leiden door het waarachtig arbeidersbelang en niet door het streven naar
goedkope (doch tijdelijke!) populariteit,

doet aan deze wilde acties niet mee. Het
is haar taak, den arbeiders leiding te
geven, hun de weg te wijzen, die naar
een betere toekomst leidt. En zij moet
daarbij den arbeiders de waarheid zeggen, ook als deze niet prettig klinkt.
Gouden bergen beloven is geen kunst.
Een verwoest en leeggeplunderd land
weer opbouwen, zó, dat daarin de arbeiders bestaanszekerheid en een behoorlijk levenspeil vinden, is een moeilijker taak. Maar het is de enige manier
om d u u r z a a m iets voor de arbeiders
te bereiken. En daarom kiest het N.V.V.
met beslistheid deze weg en het zal deze
weg ten einde toe gaan, gedragen door
het vertrouwen van meer dan 200.000
werkers, wier aantal van week tot week
snel toeneemt.

Henri Polak herdacht
Op 29 October j.l. herdacht onze Diamantbewerkersbond In het Concert(;ebouiv zijn tijdens de bezetting gestorven voorzitter dr. Henri Polak. Als
een hulde onzerzijds aan de nagedachtenis van den man, die voor onze
vakbeweging zulk een grote betekenis heeft gehad, drukken wij hier de
rede af, die C. v. d. Lende namens het N.V.V. op de herdenkingsbijeenkomst hield.

Fusiebesprckangen
Op Dinsdag 13 November j.l. vond een bespreking plaats tussen vertegenwoordigers van het N.V.V. en de Eenheidsvalccentrale over de
mogelijkheid om te komen tot een gemeenschappelijke vakcentrale.
De bespreking had een vlot verloop; besloten werd, een memorandum
samen te stellen, dat als basis zal dienen voor een volgende bespreking,
welke op l December a.s. zal plaats vinden.

geporteerd voelde voor de Raden van Ar- en afkomst, maar Juist Iemand, die edelbeid, die als organen van de Staat, zoals man is in alles en daarom een edel man,
hij het zag. beter de belangen zouden be- die zich niet verheft op bepaalde eigenhartigen van de arbeiders dan de werkge- schappen, die hij bij zijn geboorte heeft
vers het z.i. over de schijf van de Bedrijfs- meegekregen, of zichzelve in het leven ververenigingen zouden doen. En velen hielden worven heeft, doch die gewoon is en doet
er in hun betoog terdege rekening mee.
tegen alle mensen.
Polak kan, zonder dat het op persoons- En dat verklaart ook, waarom Henri Polak,
vergoding lijkt, gerust genoemd worden de de man, die veel geweest is in het leven, en
man. die duizenden de weg gewezen heeft alles had kunnen worden, onze Henri was,
In het leven En het was mijn vriend de Henri Polak van iedereen, zodat men
Kupers. die, toen wij in Parijs over deze hem aanbad als geen ander, om hem weenavond spraken, tot mij zei: „Ik hunkerde de als men hem voor de beweging verloren
als het ware. toen Ik als jongen van een waande.
jaar of twintig nog in Groningen woonde, En met dit alles heb ik nog niets gezegd
naar het weekblad van de Diamantbewer- van Polak, zoals hij in een particulier gekersbond. omdat daar altijd wat in stond, sprek, kon vertellen van zijn bloemen, van
dat de moeite waard voor ons was."
zijn tuin en zijn planten, van den Polak, die
En nu ik over het „weekblad" van de toornen kon tegen Freek van de Walle en
A.N.D.B, spreek, Polak's blad, nu wil ik ook tegen ons, omdat wij, terwille van de werkgaarne hulde brengen aan dezen meester verruiming, alle heidevelden In Nederland
op alle wapenen, den voortreffelijken jour- in cultuur wilden brengen en elke beek of
nalist, die niet alleen uitmuntend de kunst elk riviertje wilden kanaliseren. Wanneer
verstond, om wat hij te zeggen had, duide- hij daarover begon, was hij op z'n best en
lijk te zeggen en zó, dat het een feest was dan bleek eerst recht zijn liefde voor het
om het te lezen of er naar te luisteren, kleine land met zijn grote schoonheid. En
maar die tegelijkertijd het bewijs leverde. het was aan de andere kant dus ook weer
hoe zeer hij de stof, die hij behandelde, geen wonder, dat hij denzelfden Freek van
dóór en dóór kende. Oudegeest, over Polak de Walle om zijn werk dat hij gedaan
schrijvende in zijn boek over de vakbe- had door het tot stand brengen van het
weging, getuigt van hem:
Troelstra-Oord en vooral om de schoon„Zijn liefde voor schoonheid openbaart heid van dit Oord, hemelhoog prees en in
zich, zodra hij zich zet om een artikel te alle opzichten gaarne steunde.
schrijven; vooral wanneer het voor zijn Henri Polak en het N.V.V. zijn tezamen,
Weekblad is".
vanaf de dag van de oprichting van dit
„Wie zijn artikelen leest, ziet meester- Vakverbond, nauw met elkaar verbonden
stukken van stijl, deze sappige, brede, klare, geweest, al kwam hij, door zijn doofheid
vloeiende, rustige stijl, die het gehele ka- gehinderd, dan ook nooit op onze congresrakter van den man blootlegt" En hij sen, hoofdbesturen vergaderingen of andere
zegt verder: „wie als tegenstander in zijn bijeenkomsten.
handen valt, is nog lang niet gelukkig." Wij, zijn collega's, hielden van hem en droeZo was het. En wanneer ik dit vaststel, dan gen hem een grote eerbied toe om alles wat
denk ik aan zijn meesterlijke artikelen, hij gedaan had en was. De op één na laatindertijd gericht tegen het standpunt van ste maal, dat één onzer met hem in aanmejuffrouw mr. Van Dorp, als het ware de raking kwam, was wel onder zeer bijzongeestelijke tweeling-zuster van dien indertijd dere, droeve omstandigheden. Dit was, toen
zo roemruchten werkgevers-secretaris mr. onze diepbetreurde kameraad Simon de la
later zelfs professor Molenaar; dan denk Bella, nadat ook hij op een nacht, In het
ik ook, hoe hij mr. Zimmerman, den vroe- jaar 1940 door de knechten van Himmler
geren Rotterdamsen burgemeester, kraakte, uit zijn huis was gehaald en naar de
toen deze het waagde steeds driester tegen Weteringschans gebracht, daar bij Henri
de, als maar meer eisende arbeidersklasse, in dezelfde cel werd opgesloten. Wij weten
te toornen en deze naar de donkere dagen uit brieven die Simon schreef, hoe hij daar
van weleer terug wilde dringen, de dagen, • veel steun vond in den boven duizenden
waarin wij niet werden vertroeteld met uit- bevoorrechten sterken man, In de uren, dat
kering bij werkloosheid, uitkering bij ziek- hij met hem tezamen op de Weteringschans
te, steun, wanneer wij door ouderdom niet doorbracht.
meer konden werken en dergelijke, voor de Zij hebben elkander, nadat de la Bella
arbeiders toch feitelijk overbodige luxe En naar Duitsland getransporteerd was, nooit
dat Polak dit deed op de wijze, zoals hij meer gezien. Ik ben ervan overtuigd, dat
zeer speciaal dit kon. en deed. niet alleen Simon in Dachau, voor hij met tienduizenglashelder en duidelijk, maar vooral ook den anderen door de ontbering, die hij te
elegant en gentlemanlike. dit tekent hem
verduren had, — om met prof. Van den
gelijk hij is: van geboorte een arbeider, Bergh te spreken — „werd gestorven" nog
naar de geest en in zijn gehele optreden vaak aan Henri gedacht heeft, zoals wij
een aristocraat.
aan hen beiden denken, aan Simon de la
En wij hebben nu zo langzamerhand wel Bella, den jongsten en rijk begaafden begeleerd, dat aristocraat zijn niet betekent stuurder van het N.V.V., waarvan voor de
iemand, die zich verhovaardigt op geboorte toekomst nog zo veel te verwachten viel en

aan Henri -Polak, dr honoris causa, grondvester van de A.N.D.B., mede-oprichter van
de S.D.A.P. en van het N.V.V., waarvan ik
thans afscheid neem met de woorden in de
geest, zoals ik die schreef toen Piet Verdorst, de oude veteraan van de Timmerliedenbond, van ons heen ging:
Nu ben je heengegaan, na vele jaren,
van stoere arbeid voor ons aller zaak,
Heel moeilijk en zwaar was soms je taak,
Maar nooit dacht jij eraan jezelf te sparen.
Je deed integendeel of het zo hoorde,
het grootste werk, maar ook je kleinste
plicht.
En zelfs in zwartste tijden van je
aangezicht,
ons nog een glans van hope tegengloorde.
Zo ging je, 't hoofd omhoog, door donk're
dagen,
'met stage tred en dichtgeklemde vuist.
Jij wist de weg, bij intuïtie juist,
En wees het pad, dat zelve wij niet zagen.
En nu aan het eind van saambetreden
wegen,
door jou gekapt, door jou het eerst begaan,
Nu velen kunnen zien en velen ook
verstaan,
Glanst nieuwe
dag aan duizendtallen tegen.
V
Nu weten wij. dank zij jouw stoere werken,
dat 't zwoegersvolk geluksland lokkend
wacht,
Dat 't groeien zal in kennis en in macht,
En eiken dag zich sterker zal gaan sterken.
Nu ben je heengegaan, de dagen wachten
als gisteren ons, Wij zullen verder gaan,
Je dank te zeggen voor wat werd gedaan,
Dat kunnen wij slechts stamelende
trachten ,
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Vertrouwensmannen D.U.W.

Op 29 October j.l. heeft de directie van
de D.U.W. aan alle inspecties van deze
Dienst een circulaire gezonden, waarin deze wordt opgedragen, op alle werken vertrouwensmannen door de drie erkende
vakcentralen te doen aanwijzen. De aanwijzing moet geschieden door de provinciale werkcomité's uit de drie erkende vakcentrales, in overleg met de werkleiding.
Onze provinciale vertegenwoordigers zijn
thans bezig, deze zaak overal in overleg
met de betrokken arbeiders te regelen.
Zo is weer een stap gezet op de weg, die
leidt naar ons uiteindelijke doel: de verdwijning van alles, wat nog aan de oude
werkverschaffingsmethoden bij de D.U.W.
herinnert.

*fc

Hulp voor Indonesië

Door het Bestuur van het N.V.V. werd op
7 November j.l. het volgende telegram gezonden aan het Nieuwzeelandse Vakverbond:
„Het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, aangesloten bij het Wereldverbond
van Vakverenigingen, verzoekt u, het
uiterste te doen om Nederlandse schepen
met relief-goederen. voor de slachtoffers
van de Japanse onderdrukking in Indonesië, geladen te krijgen. Doe uit onze naam
een beroep op de bootwerkers.
Nederl. Verbond van Vakverenigingen,
E. KUPERS, voorzitter."
Reeds op 10 November ontvingen wij het
volgende antwoord-telegram van het
Nieuwzeelandse Vakverbond:
„Met genoegen melden wij u, dat alle In
Nieuw-Zeeland geladen schepen voor Nederlands Oost-Indië zijn uitgevaren."

